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 هيئة الواثئق و احملفوظات الوطنية ) سلطنة عامن(    ادلكتور عبد العزيز بن هالل بن زاهر اخلرويص

 التاسع عرشالعالقات العامنية ـ الفرنس ية خالل النصف الثاين من القرن 

 

عىل حمورين أ ساس يني تتطابق الواثئق العامنية اليت تناولت طبيعة العالقات العامنية الفرنس ية واليت ارتكزت أ ساسا      

الفرنس ية سواء  دور احملفوظات املوجود عىل مس توىالفرنيس  وذكل مع ال رش يف  هام احملور التجاري واحملور ادلبلومايس

 يتجىل الاهامتم  أ و وزارة اخلارجية أ و أ رش يف الغرفة التجارية مبرس يليا حبيث تعلق ال مر مبحفوظات وزارة احلربية

ىل ية و ثنائ العالقات ال  هبذهفرنيس ال حماوةل التعرف عىل اترخي هذا ما يدفع الباحث العامين والعريب عىل حد سواء ا 

الفرنس ية احلديثة  اليت ظهرت يف بعض الكتاابت التارخيية الشائعة تتسمياالسلطنة بشلك ملفت لالنتباه ولعل من ال 

هذا الصدد يف ة انطالقا من الاعامتد عىل املادة ال رش يفية وا ىل موضوع العالقات العامنية الفرنس ي واملعارصة اليت تطرقت

ن تسمية الامرباطورية العامنية عوض سلطنة عامن وعليه ال بد من البحث أ اكدمييا يف والفرنس ين والباحثاس تعمل 

رن أ س باب ذكل خاصة وأ ن هذه  التسمية طغت خالل حقبة معينة عىل جل الكتاابت الفرنس ية اليت تناولت فرتة الق

وعىل عهد ملوك أ رسة أ ل بربون بداية من أ ي قرابة ست وعرشين عاما  1856و 1814التاسع عرش وابلتحديد ما بني 

ال بضع س نني  لويس الثامن عرش مرورا ابملكل شارل العارش مث املكل لويس فليب فعهد امجلهورية الثانية اذلي مل يدم ا 

 1852طور الفرنيس لويس انبليون املعروف بنابليون الثالث ما بني ليأ يت ادلور عىل الامربا 1852و  1848أ ي ما بني 

يه معاهدة الصداقة والتجارة  التارخيية ولعل من بني أ برز ما ركز عليه الباحثون الفرنس يون خالل هذه احلقب 1870و

ملعاهدة يه اليت اكنت وهذه ا 1846واليت بقيت سارية املفعول ملا بعد عام  1844نومفرب من عام  4املوقع علهيا بتارخي 

اتبعة لسلطة العامنيني و اجلزر الفرنس ية القريبة مهنا جزيرة رينيون  سلطنةوراء تطور العالقات بني زجنبار ابعتبارها 

يف أ وج ازدهارها  التجارية بني سلطنة عامن من هجة قاتويعين كذكل أ ن هذه املعاهدة يه اليت حددت مصري العال

( مث اس مترارية هذه العالقة 1848 ـ 1830خرى بداية من عهد املكل الفرنيس لويس فليب ) وفرنسا من هجة أ   التجاري

ــ  1852بعد ذكل أ ي عىل عهد الامرباطورية الفرنس ية الثانية اليت اكن عىل رأ سها لويس انبليون ) انبليون الثالث  

سعيد لكون مرحةل حمكه سادها الرخاء  ( ولعل ما جلب انتباه هؤالء الباحثني ابدلرجة ال وىل مرحةل السلطان1970

ىل غاية وفاته عام   (1). 1856والتبادل التجاري بني احلكومتني وقد اس مترت ا 

ن      قباةل  حبرافامي بعد الفرنس يني  وصولازدادت ب loti Pierre لويت  هاالروابط بني سلطنة عامن وفرنسا كام يصف ا 

أ مهية موائن السلطنة مل تكن يف حس بان الساسة الفرنس يني املتعاقبني حيث أ ن ساحل عامن يف أ وائل القرن العرشين. 

منا هو حماوةل فرنسا عرقةل عدوهتا التقليدية بريطانيا يف هذه املنطقة العربية الاسرتاتيجية ل ن سواحل عامن وموانهئا  وا 

كرث من ذكل فهي  مراكز رضورية بل أ   الرشق ال قىص يفة يكز جتار امر  اكنت من ال مهية مباكن لكوهنا مل تكن عبارة عن

وهذا ما قال ، ابلنس بة لهذه ال ساطيل  لبحر العرب واحمليط الهندي لرسو السفن والبواخر التجارية فهي  منفذ رئييس 

مك  3,165أ كرث من واليت لها "سلطنة عامن" الواقعة جنوب رشق اجلزيرة العربية  عهنا أ حد الباحثني الفرنس يني بقوهل أ ن :

 (2) "هاما للتجارة البحرية بني الرشق والغرب. ركزالساحيل. هذا الوضع اجلغرايف جعل هذا البدل ممن اخلط ا

توفر تكل اليت  طنة عامنل س  حول اترخي ات التارخيية اليت حتتفظ هبا دور ال رش يف الفرنس يةشهادولعل من ال       

دمون ابريس، -دمريال فرانسواألاالعامنيني الس ياس ية مهنا والثقافية شهادات حياة جوانب عديدة من معلومات حول  ا 
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واكن حيهنا قد البحرية الفرنس ية  ا يفضابطهذا ا ىل جانب كوته ( 1893-1806قوارب والسفن يف العامل. )يف الخصايئ ال  

جعاب أ ميا أ جعب و ،  العامين جسل العديد من املالحظات حول ال سطولو  1838، زار مسقط يف   واملمتعن لهذهبفعاليته. ا 

 (3) بني فرنسا وسلطنة عامن. الثنائية لرتكزي عىل العالقاتيرى أ هنا تسمح ابالشهادة 

ذا اكنت  ىل"سلطنة عامن" مع العديد من البدلان، عالقة ا  العالقة مع فرنسا فا ن ،  موقعها البحري الاسرتاتيج  تعود ا 

منذ  دلى الفرنس يني املفضلوهو العامل لتجارة لرتكزي ابدلرجة ال وىل عىل امع ايه ال خرى مل خترج عن الس ياق العام 

 (4)القرن السابع عرش. 

ىل فرنسا ابدرت  1665 عام ف الاقتصادي ظهور العديد من الرشاكت الاحتاكرية فالواقع  لقد أ فرز    س رشكة يتأ س ا 

خارج اال طار اجلغرايف ل ورواب وابلفعل فهذه الرشكة تولت هممة البحث عن أ سواق  راجئة الهند الرشقية الفرنس ية اليت 

يه اليت اكنت مبثابة العنرص الفعال يف اس تعامر فرنسا للعديد من املناطق الواقعة خارج حزيها اجلغرايف الطبيع  

ىلأ ول املس توطنني  وصل فبواسطهتا ساعدت فرنسا عىل توس يع جتارهتا يف احمليط جزيرة بوربون )ريونيون(، اليت  ا 

حىت تضمن ،  مضن خمططها عامن فاكنت يف املنطقة ذلكل اكنت تتطلع ل ن يكون لها موطئ قدم ا ىل حد كبري الهندي 

مل تكن تعارض مسأ ةل التجارة مع ال وروبني عامة سواء  خاصة وأ ن سلطنة عامن. سالمهتا يف املنطقة السفن الفرنس ية

 (5).  تعلق ال مر بريطانيا أ و فرنسا 

نشاء وظيفة جتارية فرنس ية يف مسقط. سامابل بو سعيد ال  أ محد ال مام قام أ حد أ مئة السلطنة وهو. 1775 عام يفو    ح اب 

 (6).العالقات ادلبلوماس ية بني البدلينمبا يف ذكل ة يالتجار املبادالت مت تكثيف وابلتايل 

نشاء قنصلية يف مسقط عام قرتح أ   ويف نفس الصدد   قامة  وهذا ما دفع 1794جملس العالقات اخلارجية الفرنس ية ا  اب 

بوانبرت عندما اكن أ حد رجال الثورة الفرنس ية خاصة بعد حترير ميناء تولون الفرنيس من  مراسالت بني انبليون

عىل  1807ع يف عام يوق ابلت ية املطاف انهتت يف هنا العالقات الثنائية العامين مواصةلالسلطان و  الس يطرة ال نلكزيية

ازدادت هذه  . مثIle de France"جزيرة فرنسا" يفمع احلامك الفرنيس عىل عهد انبليون ال ول معاهدة السالم ال بدي 

دمون -فرانسوااليت قام هبا نتاجئ التحقيقات يف "ابريس"  حيث دلت، العالقات يف التواصل بني ادلولتني  ، 1838 عاما 

واليت بقيت للتجارة والصداقة العامنية  - عىل املعاهدة الفرنس ية تدقاصا وحفاظا عىل مصاحلها يف احمليط الهندي أ ن فرنس

 (7). 1846عام  سارية املفعول لغاية

غالق القنصلية الفرنس ية يف مسقط،  1920عام يف  بني البدلين انهتت ت ادلبلوماس ية قاالعولكن ال لتقوم فرنسا مع ا 

نشاء   (8). 1894يف عام  خرىأ  اب 

ن اترخي    لقرن فرتت بدايهتا اب يعود ا ىل مرحةل زمنية قدمية حدد املؤرخون والباحثونعامن سلطنة العالقات بني فرنسا و ا 

 وهذا يعين أ ن بداية العالقات اكنت عن طريق،  ويه الفرتة اليت واكبت تأ سيس رشكة الهند الرشقيةالسابع عرش؛

لسفن ل  بدأ  أ ول معل جتاري، عندما 1660 عامجود الفرنيس يف غرب احمليط الهندي.  لو ل فاكن أ ول ظهورالتجارة 

اكن أ نذاك يف ميناء مسقط، اذلي  ها، وتوقف  الفاريس –العريب اخلليج يف ، الفرنس ية  التجارية من رشكة الهند الرشقية

 (9).احمليط الهندي أ فضل موائن منطقة أ مه و واحد من
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يني حبنكهتم وقوهتم البحرية أ نذاك ن املعل القوة التجارية العامنية املتنامية يه اليت أ خافت وأ قلقت جرياهنا خاصة وأ ن الع 

التجارة البحرية العامنية فاكن ذكل عامال أ ساس يا يف ازدهار ( 1649-1508الوصاية الربتغالية ) اس تطاعوا التخلص من

يه اليت اكنت القوة البحرية العامنية  ولعل اية القرن السابع عرش وبداية الثامن عرش،تشهد منوًا رسيعًا؛ يف هناليت بدأ ت 

ىل التقرب من شاه بالد فارسوراء دفع  ىل ملوك فرنسا ا  ضعاف السلطنة ودف معهم هبتحالف ال  والسع  ا  الاستيالء ا 

 Louis quinzeالرابع عرش واخلامس عرش لويس  Louis quatorze  ملوك فرنسا مهنم : مسقط. لكنعامصهتا عىل 

مل اذلي اكنت عواقبه عالبالدمه يف مثل هذا  ةشاركاذلي تضمن م ،  قرتاحالا يةمه أ  ، عىل الرمغ من ا هذا املسعى رفض

 (10). جمهوةل

ليست دليه نية ،  سلطان مسقطأ ن ن" ايردڨ"طهران  يف جريدة 1721 قنصل فرنسا عامكتب و يف هذا الصدد    

 (11) ."زيالصداقة مع ال مم اليت تعط  املوضوع نقطة من مت خلق"عىلزم اعفهو  مبيتة

التنافس و س باق عىل ضوء ال ، معتربة وممتزية بني فرنسا وعامن حركة التجارية بادالت امل  ت، أ خذ 1750من وبداية    

لهيا ة أ  يل غراض جتار  كام سعت فرنسا  لهولنديةو ا الربيطانيةو  الفرنس ية الرشاكت التجارية الثالثةبني  ن تس متيل ا 

 ية الواقعة يف احمليط الهندي مهنافرنس  الزر اجلتكثيف العالقات بني  ةهمالبحرية،  هتالرشط حيث أ ولكت السلطنة

مهنا التبعيات اخلاصة به، مبا يف ذكل عامن، سلطنة  )موريش يوس احلالية(، وجزيرة بوربون )جزيرة ريونيون احلالية( و

 (12)جنبار وساحل رشق أ فريقيا السواحلية. ز د جزرعىل وجه التحدي

حيث . 1744 بداية من عامة البوسعيدي، رس أ  ، مؤسس أ محد ال مام  هتا عىل عهدز قو يعز ت،  مسقط لقد عرفت    

التجاري ال ول، يف حني أ ن توحيد املواقف العامنية يف رشق  العريب املس تودع الرئييس وميناء اخلليجيه أ صبحت املدينة 

 (13 )أ فريقيا. 

أ ال ويه سلطنة  تأ سيس عالقاهتا مع هذا الرشيك الهامأ ن الوقت جد مناسب ل  ى من انحية أ خرىفرنسا تر اكنت    

ذان أ محدمام من اال   فرنسا تلقت ،  1775 ف  ف عامن  كام ، 1786عام يف ذكل  متونشاء مركز جتاري يف مسقط، اب   ا 

 (14).لهاعىل سلطة تعيني ممثل رمس   ت احلكومة الفرنس ية كذكلصلحت

 اكن هناك ، 1804بداية من عام  اال مرباطوريةعىل عهد  و 1789من عام  الفرنس ية بداية الثورةأ ما عىل عهد      

سواء خالل الثورة  :فته فرنسابسبب الالس تقرار اذلي عر عانت لكن العالقات الثنائية بني البدلين ملحوظ تقارب 

بسبب ال فاكر الس ياس ية اجلديدة اليت تعارض طبيعة النظام العام يف أ ورواي وهو النظام املليك هذا من هجة ومن هجة 

أ خرى هو حماوةل حكومة الثورة مصادرة أ فاكرها  خارج ابريس مما خلق لها معارضة شديدة أ ثرت حىت عىل عالقاهتا 

، عالوة 1794يف مسقط. يف لها تعيني ممثل مقمي  ت بسبب مشالكها ادلاخلية واخلارجية السع  ا ىلنسيحني يف اخلارجية 

لبا عىل عالقات اجلزر التابعة لها س وهذا ما أ ثر حترير العبيد  ة الفرنس ية واملمتثل يفه الثورتعىل ذكل، القرار اذلي اختذ

بوشامب، القنصل املعني يف مسقط عام  ا ما أ كدهوهذعالقات بني ابريس ومسقط. وهذا يعين ركود ال عىل عامن

1795.(15) 

قامة حتالف من أ جل بعث العالقات وحتذيره من ، سلطان مسقط  بوانبرت راسل انبليون، 1798ويف عام     مضاد ا 

ىل تعزيز وجودها   سعال ، ملصلحهتا  م هذه املراسالتاأ غتن اليت حاولت. ابريطانيمع  عن  يف عامنالعسكري والتجاري ا 
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 ختدم ابدلرجة ال وىلاتفاقات عىل ، 1800و  1798واحلصول، يف  أ محدالضغوط عىل ال مام سلطان بن  ةارسمم طريق

 ( 16). 1801املقمي اال نلكزيي ا ىل مسقط عام وعىل هذا ال ساس انتقل ؛ عىل حساب فرنسا  مصاحلها

جنلرتا  مارستطوال القرن التاسع عرش، و       نب من أ ي وقت مىض وأ كرث حرصية عىل احلاكم العامني أ كرثوصاية الا 

 (17). عىل عرقةل املساع  الفرنس ية معلت بلك الوسائلو 

ىل بوانبرت ابعتباره قنصال أ وال لفرنسا رسل انبليونفقد أ  ، 1803يف عام أ ما  اك، يالس يد دي اكفين  هومسقط  قنصال ا 

، 1807يف عام و. حلصول عىل المتثيل القنصيلفرنسا يف اطلب ال جنلزي، رفض ا عليه أ ثربعد أ ن ولكن بدر بن س يف، 

لتوقيع عىل اتفاق مع حيث مت االسلطان سعيد بن سلطان ظل حمك  ظهر توجه جديد يف العالقات الفرنس ية العامنية يف

 تفقد، 1810س. ولكن يف عام م. دالاالس يد قمي يف مسقط، املوكيل الزيرة فرنسا، اذلي فوض جلالعام  احلامك دياكن

خاصة مع وصول أ نباء اهنزام جيدا، و و موريش يوس  جزيرة مثليف احمليط الهندي العديد من مناطق نفوذها فرنسا 

بذكل تركت فرنسا املاكن شاغرا ل نلكرتا اليت انفردت س مسقط و الس يد دالا غادر أ نذاك جيوش اال مرباطورية يف أ ورواب

 (18).سلطان سعيد ل اب

 ادلوةل الاس تعامرية ال مرباطورية العامنية و اب أ طلق علهيا الفرنس يونحيث ر القوة العامنية و ظه القرن التاسع عرش لقد عرف

ذلكل سعت قدم يف احمليط الهندي، موطئ  بعد أ ن أ صبح لفرنسا،1840عام  و 1814عام  ما بني خاصةيف أ ن واحد 

 (19)مسقط وجزيرة بوربون. حمور مرة أ خرى، بني  هتاقامو أ  عالقات ىل بعث الا  

الس ياس ية  اات القرن التاسع عرش، يف أ وج قوهتييف أ ربعين أ صبحت سلطنة عامن  لقد اكنت فرنسا تدرك متام اال دراك أ ن  

مرباطورية أ صبحت حقيقة  هنا ل  ؛  والتجارية من سواحل فارس )بندر عباس( ومن تتشلك شاسعة حبرية تس يطر عىل ا 

  (20)حلدود الشاملية ملوزمبيق حاليا.ابال فريق  الرشيق الساحل يف  زجنبار ورأ س دلغادوجزر بلوشس تان )جوادر، ا ىل 

ن حنكة اال مام    قامة عالقات متنوعة مع ادلول العظمى أ نذاك وهذا ما مسح سلطان،  بن سعيدا  يه اليت اكنت وراء ا 

هذه ال خرية اليت اكن ع اتفاقات مع بريطانيا والوالايت املتحدة وفرنسا، يوق بت حيث قام كبريال بلومايس ادلنشاط بزايدة ال 

بديئ يف امل تفاق االبعد ف  لسلطنة عامن وقريبة نوعا ما من سواحلهاممتلاكت جديدة يف مدغشقر وجزر القمر املتامخة  لها

التصديق اليت مت ؛ و  1844من عام رب نومف 4بتارخي معاهدة الصداقة والتجارة يف هناية املطاف عىل ، مت التوقيع 1841عام 

 (21).1846يف عام  هيا هنائياعل

وجزيرة رينيون، ولكن أ يضا  التابعة معليا أ نذاك ملسقط زجنبارسلطنة ر العالقات بني يتطو ب هذه املعاهدة  تمسحلقد     

ابلنس بة للجزر الواقعة يف احمليط  )ابريس(وفرنسا ال م)اال مرباطورية ( تمنية التجارة املبارشة بني سلطنة عامن اكنت وراء 

داراي جناح جتاري، دور كبري يف حتقيق اكرولينا"  ةالشهري  للسفينةاكن  1849 عام ف ف. وهكذا الهندي والتابعة لها ا 

الك زار مبعوث السلطان سعيد، احلاج درويش، ومن هجة العامنيني رس يليا، ملتجارة ال غرفة يف ذكل يعود أ ساسا لفضل وال

ابعتباره رئيسا للجمهورية الثانية اليت حمكت ، لويس انبليون-ابريس، حيث اكن يف اس تقباهل العامصة تولون و من مدينة 

 (22). 1852و 1848فرنسا ما بني 

نرش  توس يع و أ دىل بترصحي خص به ،يف مسقط  غوبينوالفرنيس أ رثور عندما توقف ادلبلومايس، 1855عام يف  و 

 (23).بصفة عامة يف أ س يا ويف بالد فارس،  فرنسادبلوماس ية 
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ع التوسع الفرنيس يف يتشج معل عىل "انبليون الثالث" (اليت ترأ سها  1870 – 1852) ظل اال مرباطورية الثانيةو يف 

ال أ ن ال املصاحل الربيطانية وخباصة يف زجنبار. برسعة  هتاتواهج التوسعية  احمليط الهندي، ولكن أ هدافه سلطان سعيد متكن ا 

 ت السلطنةنقسما(، 1856ادلول ال وروبية؛ ولكن بعد وفاته )تعامهل مع من احلفاظ عىل مسافة متساوية يف 

ىل  (امرباطوريته) بتدخل من بريطانيا اليت فرضت عىل املتصارعني من . فامي بيهنم  أ بنائهقامسها ت، تنيمنفصل  سلطنتنيا 

من زجنبار يف لك  نيلندن وابريس ابحرتام اس تقالل السلطنتث الزتمت لك من حي، 1862عام التقس مي اتفاقية ورثته 

 (24) .1890عام  بريطانية بداية منزجنبار ا ىل محمية سعت ا ىل حتويل لندن  لكن ومسقط. 

يف  حيث برز، ة اخنفاض القوة البحرية والتجارية العامني مرحةل تالثلث ال خري من القرن التاسع عرش بدأ   مع بداية    

وقد اكن للقوة الاس تعامرية يد  جنحةبني أ جنحة السلطنة العامنية وقد عرفت العملية بقضية رصاع ال  التنافس  هذه الفرتة

يف كثري من  مدعيةعدن وجيبويت وزجنبار  لك من القنصليات الفرنس ية يفوهذا ما قامت به ، طويةل يف تأ ليب ال وضاع

وهذه اترصفات مل ولكن هذا التدبري  ةالفرنس ي صاحلتتعلق ابل من، وحامية املل س باب أ ن تدخلها رضوري و ال حيان

تعرض سفهنا وبواخرها مبا يف ذكل السفن العامنية احلامةل للراية  خاصة عندما عارضت فرنسا، ، تستسغها بريطانيا

أ ن حتقيقاهتا وتفتيشها للسفن يف اكنت تدع  تحقيقات البحرية اال جنلزيية، اليت الفرنس ية يف ميناء صور العامين  التعرض ل 

سلحة بني أ فريقيا والهند. وكنتيجة لل  الاجتار غري املرشوع  ا ىل جانبتسعى ا ىل وضع حد لتجارة الرقيق، احمليط الهندي 

 (25)جود الفرنيس يف عامن.او تال يف طبيعة ثقة انلكرتا  ت فهياالعديد من احلوادث، اليت انعدموقعت ذلكل 

قرر وهو ما تيف مسقط  متثيل للقنصلية الفرنس يةعزز ا ىل حد كبري بعد فتح،تجد الفرنيس او تال فا ن  وعالوة عىل ذكل،   

يف مسقط وصل ف ،ثقة السلطان فيصل Paulبول فاز انئب القنصل قد وزير اخلارجية. و  عن طريق1894 عام يففعال 

 بقرص، 1896فرنسا؛ واكن هو اذلي تربع، يف عام لتجديد العالقات مع  اتم اس تعداد واكن السلطان عىل عام ،نفس ال

نشاء  1898كام منحها أ يضا عام "بيت فرنسا"، يعرف فامي بعد مسقط، اذلي أ صبح  يفمجيل  ولكن فحم،لل خمزانامتيازًا اب 

 جرب عىل ، أ  1899عام من   ش باط/فرباير ففالسلطان فيصل ،  ضيق عىل وزن الوجود العسكري اال نلكزيي املهمين

 (26) حتت هتديد البنادق الربيطانية.عالقاته مع فرنسا النظر يف  ةداعا  

عالمية،جضة  خلقت، اليت الربيطاين  -اجلوهرية يف الرصاع الفرنيس  القضيةأ ما     الوقت، و مت تسويهتا ذكل كبرية يف ا 

يه ، 1905يف عام أ خريا أ مام احملمكة يف الهاي.  عرضتتفامقت بشلك منتظم و  ووداي من خالل "الوفاق الودي"؛ 

 (27)قضية السفن العامنية يف ميناء صور اليت اكنت تبحر حتت الراية الفرنس ية .

 هتاوحصان للسفن رفض أ ي جتاوزت يت، الةل طروحات الربيطانيل ال حقية، يف هناية املطاف  هذه احملمكة ادلولية أ عطت   

العاملية ال وىل ما عش ية حرب  بقيت تداعياهتاسقط'، "مسأ ةل م فا نفحص البضائع عىل أ ساس القانون. وهكذا ل وقبولها

 (28).1918-1914بني

ىل فرنسا، يف جيبويت، أ بقت هناية احلرب العاملية ال وىل، ب خالل هذه الفرتة اليت اختمتت غلق قنصليهتا يف ودفعهتا ا 

 (29)( ونقل اخملصصات "قنصلية فرنسا" يف بومباي. 1920مسقط )
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